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 Twee introductiecursussen najaar 2014 
 
In september/oktober 2014 verzorgt de Amsterdamse Spinoza Kring weer twee 
introductiecursussen. Tijdens de introductiecursus maakt u kennis met het gedachtegoed 
van Spinoza via verschillende van zijn werken. In 5 bijeenkomsten van 2 uur komen de 
hoofdlijnen van zijn filosofie aan bod, evenals de vraag wat deze voor onze tijd kan 

betekenen. 
 
 Groep 2014-04: woensdagmiddag 3, 10, 17, 24 september en 1 oktober van 16.00 

tot 18.00 uur 
 Groep 2014-05: donderdagavond 4, 11, 18, 25 september en 2 oktober van 19.30 

tot 21.30 uur 
 
De docente is Karianne Marx. 
De kosten voor 5 lessen bedragen € 50. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats in Huis de Pinto, St. Antoniesbreestraat 69, Amsterdam. 
Huis de Pinto ligt op ongeveer een kwartiertje lopen van het Centraal Station en vlakbij 
Metrohalte Nieuwmarkt (uitgang Snoekjessteeg). 
 

U kunt zich aanmelden met het formulier op de website (website > Cursussen > 
Introductiecursus). 
 

 Spinoza’s 259 stellingen 
 
Jan Knol, schrijver van En je zult spinazie eten en andere toegankelijke boeken over de 
filosofie van Spinoza, heeft naar aanleiding van een studiegroep Ethica die hij voor de 
Amsterdamse Spinoza Kring begeleidde de stellingen van Spinoza’s Ethica van 
commentaar voorzien. Dit geschrift Spinoza’s 259 stellingen (186 p.) is bij hem 
verkrijgbaar voor € 20,- (incl. verzending). Belangstellenden kunnen contact met Jan 
Knol opnemen via j.knol3@lijbrandt.nl. 
 

 Studiegroepen 
 

In september starten er in totaal 8 studiegroepen met de volgende 
onderwerpen/docenten: 
 Over de rol en de plaats van de liefde / Jeroen Bartels 
 Spinoza’s emotieleer, deel 1 / Wim Lintsen; begin 2015 volgt Spinoza’s emotieleer, 

deel 2 
 De Ethica, Spinoza’s 259 stellingen / Jan Knol 
 Spinoza’s politieke filosofie/ Karianne Marx 
 Spinoza’s briefwisseling / Karianne Marx 

 

http://amsterdamsespinozakring.nl/cursussen/introductiecursus
mailto:j.knol3@lijbrandt.nl


De studiegroepen vinden plaats in Huis de Pinto, St. Antoniesbreestraat 69, Amsterdam. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karianne Marx, 
k.marx@amsterdamsespinozakring.nl  
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